Hornobečvanský

ZPRAVODAJ

/ ČERVENEC 2019/

číslo 7 / ročník XXXVI

/ cena: 3 Kč /

/ 2 / červenec 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Vzpomínky
Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál.
Dne 6. července 2019
by se dožil 100 let

Marie MANETHOVÁ

Ludmila PROROKOVÁ

pan Jan KRUMPOCH

Zdenka MALINOVÁ

Františka VAŠUTOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají
synové Ladislav a Miroslav s rodinami.

Zdenka BÁRTKOVÁ
Jindřiška VETYŠKOVÁ
Gertruda HOFERKOVÁ
Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Vilemína ERMISOVÁ
Ing. Jiří HORÁK

Dne 7. července 2019 vzpomeneme
čtvrté výročí úmrtí

Vlasta STODŮLKOVÁ

paní Anny MARTINÁKOVÉ

Ludmila KYŠÁKOVÁ

S láskou a úctou vzpomíná
syn Karel s rodinou.

V měsíci červenci 2019 oslaví zlatou svatbu
50 let manželství:
Stanislav a Zdenka ONDRUCHOVI.
V neznámý svět odešli jste spát, zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Vzpomínka na Vás je stále živá, kdo v srdci žije, ten neumírá.

Všem červencovým oslavencům
i zlatému manželskému páru přejeme do dalších let
hodně lásky, štěstí, rodinné pohody a především pevné zdraví.

Vzpomínky
Kdos pro nás žil a rád nás měl,
též v našich srdcích nezemřel.

Dne 5. června 2019 jsme vzpomněli čtrnácté smutné výročí úmrtí

Dne 5. července 2019 by oslavil
svůj svátek milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

dne 14. července 2019 vzpomeneme jedenácté smutné výročí úmrtí

pana Jana KŘENKA,

paní Anastázie KŘENKOVÉ

pan Cyril ONDRUCH
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Odešel jsi od nás, jak osud si to přál,
však v našich vzpomínkách žiješ dál …
Dne 6. července 2019 vzpomeneme
třicáté smutné výročí úmrtí
pana Stanislava ZÁVORKY
a zároveň 11. července 2019
jeho nedožitých 84 let.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, syn Radek s rodinou
a dcera Jarka s rodinou.

a 30. července 2019 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí
jejich nejstaršího syna
pana Františka KŘENKA
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami, sourozenci s rodinami, manželka Anna
a ostatní příbuzní a známí.

červenec 2019 / 3 /

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

Vzpomínky
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Dne 9. července 2019 uplynou
dva smutné roky, co nás opustil
milovaný tatínek a manžel
pan Oldřich CVERNA
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Slávka, dcera Jarka s manželem Laďou,
rodina, sousedé a známí.
Pořád jsi s námi ve vzpomínkách.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta, smutek a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 15. července 2019 by oslavila 59 let
naše maminka, babička
paní Růžena ONDRUCHOVÁ
Dne 30. dubna 2019 by oslavil 62 let tatínek, dědeček
pan Karel ONDRUCH
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Martina s rodinou a dcera Michaela.

Kdo Vás znal, vzpomene, kdo Vás měl rád, nezapomene.
Dne 17. července 2019 uplyne pět let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše maminka a babička
paní Božena POLÁCHOVÁ
Dne 15. července 2019 to bude 33 let ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček
pan Ondřej POLÁCH
S láskou vzpomínají děti a vnoučata.

Umlklo stromů šumění a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené, tak tichounce, tak tiše …
Dne 18. července 2019 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil
pan Jaromír ONDRUCH
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Miroslava, syn Tomášek, maminka
a sourozenci s rodinami.

Kdo tě znal, ten vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene
Dne 18. července 2019
by se dožil devadesáti let
pan František JINDRA
a dne 13. října 2019 bude tomu 18 let
ode dne jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Eliška, syn Jirka s rodinou, dcera Helena
s rodinou a ostatní příbuzní.

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 19. července 2019 uplyne pět let ode dne, kdy nás navždy
opustila maminka, babička a prababička
paní Božena JANÍČKOVÁ,
dne 13. března 2019 by se dožila devadesáti sedmi let.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
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Vzpomínka

Zlaté slunce za hory zašlo, soumrak tiše padá do polí,
srdce naše věčný spánek našlo, nic více Vás už nebolí.

Tento rok uplnulo 30 let od úmrtí
pana Josefa VAŠKA

Dne 8. července 2019 si připomeneme druhé smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka

a zároveň 13. července 2019
vzpomeneme třicáté výročí úmrtí

pana Květoslava MIKEŠE

paní Marie VAŠKOVÉ.

a zároveň 10. prosince 2019 si připomenem
šesté smutné výročí našeho syna

Vzpomíná rodina Divínova,
Majtanova, Holčákova a Vaškovi.

pana Stanislava MIKEŠE
Nikdy nezapomene maminka s celou rodinou.

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE SV. JANA A PAVLA ČERVENEC 2019
Po 1. 7.

7:30 za zemřelé rodiče

St 17. 7.

7:30 za všechny zemřelé příbuzné

Út 2. 7.

7:30

Čt 18. 7.

St 3. 7.

7:30 na úmysl dárce

7:30 za zemřelého Jaromíra Ondrucha,
otce a bratra Karla

Čt 4. 7.

7:30 za zemřelé dobrodince

Pá 19. 7.

7:30 na dobrý úmysl

Pá 5. 7.

8:00 za zemřelé rodiče Metoděje a Annu Vašutovy

So 20. 7.

So 6. 7.

7:30 za zemřelé Annu a Karla Martinákovy
a rodiče z obou stran

7:30 za zemřelého Jindřicha Stavinohu, syna Jana,
švagra Karla Vaňka a rodiče z obou stran

Ne 21. 7.

8:00

Ne 7. 7.

8:00
10:00

za duše v očistci

za živé a zemřelé farníky

7:30 za zemřelého Květoslava Mikeše, syna Stanislava,
rodiče Mikešovy, rodiče Křenkovy a syna Františka

Út 9. 7.

7:30

St 10. 7.

7:30 za zemřelé rodiče Antonína a Marii Machálkovy,
syna Jaromíra, snachu Martu
a živou a zemřelou rodinu Machálkovu

Čt 11. 7.

10:00 za zemřelé rodiče Cyrila a Annu Solanské,
syny a celou zemřelou rodinu

za zemřelého Oldřicha Cvernu a rodiče z obou stran

Po 8. 7.

Po 22. 7.

7:30 za zemřelé sourozence

Út 23. 7.

7:30 za zemřelého Václava Němce,
rodiče Chovancovy, Kristýnu a Oldřicha
a rodinu Jana Kubáně

St 24. 7.

7:30 na úmysl dárce

Čt 25. 7.

7:30 za zemřelé rodiče a děti

Pá 26. 7.

7:30

za zemřelého Oldřicha Dobeše, rodiče z obou stran,
sestru Martu a synovce Jaroslava a duše v očistci

7:30 za zemřelého Stanislava Mikulenku, rodiče z obou
stran, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

za živé a zemřelé farníky

za zemřelou Blažejku Kubáňovou,
manžela Arnošta k 10. výročí úmrtí

Pá 12. 7.7:30

za zemřelé rodiče Pavlíčkovy, oboje rodiče
a dceru Danu

So 27. 7.

7:30 za zemřelou Martu Bujňákovou
a zemřelou rodinu

So 13. 7.7:30

za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku,
sestru Amálii a celou zemřelou rodinu

Ne 28. 7.

8:00

Ne 14. 7.

za živé a zemřelé farníky

8:00

10:00 za zemřelého Josefa Vaníčka, Martu Křenkovou,
manžela Jana, syna Jana a vnučku Boženu,
za zemřelou rodinu Křenkovu a Vaníčkovu

10:00 za zemřelé Anastázii a Jana Křenkovy,
syna Františka, zetě Emila a snachu Marii
Po 15. 7.

7:30 na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let

Út 16. 7.

7:30 za zemřelého Ing. Václava Baroše
a Jarmilu Barošovou

za živé a zemřelé farníky

Po 29. 7.

7:30 na jistý úmysl

Út 30. 7.

7:30

St 31. 7.

7:30 na dobrodince kostela

za duše v očistci
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ LÉKÁRNY HORNÍ BEČVA:
Po dobu nepřítomnosti MUDr. Janíka
zkracujeme otevírací dobu.
V pondělí z 16:30 na 14:30.

UPOZORNĚNÍ
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Karel Janík
nebude ordinovat
od 24. 6. do 16. 8. 2019.
V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra.
Zástup: MUDr. Eva Novosadová,
Dolní Bečva, tel.: 571 647 126

Mobilní aplikace
Obec Horní Bečva využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou
a pohodlnou informovanost o dění v obci Horní Bečva.
Mobilní aplikace Obec Horní Bečva stejně jako webové stránky
či facebook Vám poskytne veškeré potřebné informace o naší obci.
Najdete zde aktuální zprávy o dění v Horní Bečvě, historii a užitečné
kontakty a informace o úředních hodinách.
Zásadní přidanou hodnotou mobilní aplikace (oproti webu) je ruční
nebo automatizované rozesílání PUSH notifikačních zpráv, které jsou
rozesílány zdarma na všechny telefony se staženou aplikací. Takto
můžeme okamžitě informovat o mimořádných událostech, poruchách
či uzavírkách.
Aplikaci Horní Bečva můžete nainstalovat zdarma do svých telefonů
(Android nebo iPhone), např. v Google play stačí vyhledat „Horní Bečva“
a stáhnout aplikaci do mobilu. Potom už vám budou automaticky chodit
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.

Svoz odpadů v obci Horní Bečva
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
sběr a odvoz popelnice

INFORMACE O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ve Vaší obci: Horní Bečva, které se bude konat:

Dne 10. 7. 2019 od 8:00 do 17:00
Bližší informace naleznete na níže uvedených
webových stránkách v sekci „Odstávky”
nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,
a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude
rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým
nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze
v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného
a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Interval svozu 1x za týden.
Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách
Úterý - pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší,
Kněhyně
Středa - Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada,
Ráliška, Bučkové
Do popelnic patří např.: smetí, popel, použité hygienické potřeby,
malé zbytky koberců, textilií, papíru, obalový materiál apod.
Do popelnic nepatří: kovový odpad, pneumatiky, autobaterie, části
motorů, dráty, kamení, cihly, suť, odpad ze zahrádek, tráva, listí apod.
a veškerý vícerozměrný materiál. Do popelnic je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad!

TŘÍDĚNÝ ODPAD
PLASTY

SKLO

žluté pytle

zelené pytle

PAPÍR
ve svázaných
balících

Svoz tříděného odpadu: pátek 26. července 2019
Pro sběr tříděného odpadu slouží v naší obci SBĚRNÝ DVŮR, kde je možné v době provozní doby odevzdat vytříděný odpad. Do sběrného dvora
je taky možno odevzdat nebezpečné odpady a zbylé léky.

S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:
Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00
Středa ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00
Sobota ......................... 08.00 – 12.00
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KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY
KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU
John Boyne
Devítiletý německý chlapec Bruno neví nic
o konečném řešení židovské otázky, ani o koncentrácích. Neví nic o strašlivém utrpení, které
jeho národ uvalil na miliony Evropanů. Ví jenom
to, že byl odtržen od svého šťastného domova
v Berlíně a převezen do odporného domu uprostřed oplocené pustiny, kde se nemůže ani zabavit, ani si najít přátele. Až se jednoho dne setká
se stejně starým chlapcem Šmuelem, který žije
podobně vykořeněný život, jenže na druhé straně vysokého plotu. I on,
jako ostatní, nosí pruhované pyžamo. Bruno je zvídavý a přátelství se
Šmuelem mu dá příležitost zjistit, co se to za tím plotem vlastně děje.
Proto si i on oblékne pruhované pyžamo a protáhne se dovnitř, netuše, že jeho nevinná zvědavost ho dovede k odhalení strašlivé pravdy.
Mladistvý čtenář prožívá s Brunem krok za krokem zmatek dítěte náhle přesazeného z pohodlného života ve městě do pusté krajiny utrpení
a neštěstí.
LISTONOŠ VÍTR
Radek malý, Pavel Čech
Básník Radek Malý, dnes již uznávaná osobnost mladé básnické generace, napsal pásmo
nápaditých veršů o podzimu, a výtvarník Pavel
Čech, uznávaná osobnost současného českého
komiksu, je doprovodil svými křehkými, snovými ilustracemi. Vznikla nádherná knížka, z níž na
čtenáře zavane jemný dech podzimních mlh, v nichž tančí padající listy. Verše Radka Malého jsou hravé i tesklivé, veselé i smutné, rozpustilé
i nostalgické, ale vždy působivé a originální.
PÉRÁK – OKO BUDOUCNOSTI, komiks
Petr Macek, Petr Kopl
Adolf Hitler chce vidět do budoucnosti!
Ale aby se mu to povedlo, potřebuje pomoc největšího českého superhrdiny, legendárního Péráka, nejhledanějšího muže protektorátu. Jenže
Pérák rozhodně nebude skákat, jak nepřítel píská.
Sebrané a rozšířené vydání seriálu původně
vydávaného v ABC, doplněné o celou řadu bonusových materiálů…

BELETRIE
CLAŘINO DĚDICTVÍ, Françoise Bourdin
Pokračování příběhu Clary Morvanové a její
rodiny. Stárnoucí Clara držela léta v tajnosti
strašný čin, kterého se jeden z jejích synů dopustil těsně po druhé světové válce. Když ale v Provence umírá při tragické nehodě její pravnouče,
přestává Clara situaci zvládat a znavená přestálými událostmi vzdává boj se životem. Jejích pět
dědiců teď musí řešit zásadní otázku: Dokážou
se i oni řídit Clařiným heslem „rodina především“? Dokážou mlčet o dávných událostech? Nenávist a touha po pomstě zasahují i další generaci
a Clařini vnuci pochopí, že nastal čas otevřít staré rány. Bude to řez léčivý,
nebo zničující?

JESTLI MI UVĚŘÍŠ, Katarína Gillerová
Osmadvacetiletá Viki má za sebou několik neblahých událostí a životních ran. Zrušení vlastní
svatby kvůli hloupému nedorozumění, smrt
blízkého člověka… Ze všeho se vzpamatovává
a stará se přitom o svého malého synovce. Snaží
se najít své místo v životě a nemá čas na vztahy.
Potom však potká muže, kterého už zná z minulosti, a všechno je jinak. Další román oblíbené
slovenské autorky Kataríny Gillerové, tentokrát
o tom, co všechno může způsobit jedna náhoda!
KDO MAŽE, TEN JEDE
Marie Rejfová
MLADÁ. SVÉRÁZNÁ. UČITELKA.
Dva dny ve mlýně odříznutém sněhovou vánicí od okolního světa se mohou ze začátku jevit
jako příjemně strávený víkend. Zvlášť když jeho
majitel – bohatý podnikatel Kryštof Oplt – chystá
večírek.
Svérázná učitelka Josefína Divíšková ale brzy
zjistí, že skutečnost nemusí být taková, jak se
zpočátku zdá. Záhadný střelec z lesa a tělo jednoho z účastníků večírku
nalezené v náhonu spustí řetězec událostí, před kterými neuteče žádný
z pozvaných hostů. Pachatel je ve mlýně a je možné, že už vyhlíží další
oběť.
Josefína Divíšková se s osobitým stylem a za vydatné pomoci komisaře Tvrdíka snaží přijít všemu na kloub. Při svém pátrání se nevyhnou
nebezpečným ani humorným situacím, a aby toho nebylo málo, do věci
se zamíchá i Josefínino nevypočitatelné příbuzenstvo.
SLZY OD SMÍCHU
Alena Blanářová
„Lidi, kteří ani v dospělosti netuší, čím se budou
živit, se střílejí.“ To prohlásil Anežčin děda, když jí
bylo šest, a ona na to konto zalezla do psí boudy
a odmítala ji opustit.
Když pochopila, že si děda střílí z ní, vylezla.
Jeho další moudra o tom, že cest, po kterých se
člověk může v životě vydat, je nepočítaně a že
za svá přání a touhy se vyplatí bojovat, si však
vzala k srdci.
A tak děvčica z jihomoravské vísky zahájila svou spanilou jízdu za štěstím. I přes dobře míněné rady matky a babičky se z poslušné holky postupně stala nadšená chovatelka zvířat, ředitelka banky, majitelka svatební agentury, porodní bába jedenácti štěňat a matka dvou dětí. A také
spisovatelka, jejíž optimistický, humorem nabitý příběh si teď můžete
přečíst.
APATYKÁŘ
Lucie Hlavinková
Historický román s detektivní zápletkou.
Po studiích a dvouleté praxi v otcově pražské
lékárně se František vydal za prací do Štramberka. Tíží ho zdravotní problémy a tajemství, která
mu nedají spát. I ve zdánlivě poklidném městečku, kde se chtěl věnovat studiu přírody a zotavit
se, však narazí na znepokojivou záhadu. Pronásleduje místní bohatou rodinu kletba, nebo jde
o zločin?
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NAUČNÁ LITERATURA
REFLEXOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Reflexologie chodidel
a postupy pro zlepšení zdraví
Stefanie Sabounchian
Reflexní terapie získává v současné době velkou popularitu a proniká i do nejširší veřejnosti. Jedná se o holistický způsob léčby, známý
už starým civilizacím z celého světa, který dosahuje pozoruhodných výsledků díky aplikaci masáží a tlaku na chodidla.
Dokáže zmírnit bolest, snížit stres, omezit úzkost, předcházet nemocem
i zvýšit vitalitu.
Knížka zkušené učitelky a propagátorky reflexologie Stefanie
Sabounchianové obsahuje popis všech reflexních bodů spolu s postupem a názornými ilustracemi a umožňuje tak čtenářům rychle proniknout
do podstaty této účinné metody.

CESTOPISY
HEDVÁBNOU STEZKOU – MOZAIKA BAREV,
VŮNÍ A OSUDŮ, Lucie Drbohlavová
Pohodlně se usaďte, let na kouzelném koberci
právě začíná. Budeme sledovat stopy dávných
karavan až do Střední Asie, do samého srdce
Hedvábné stezky. Tady stávala velkolepá města,
na jejichž vyhlášených bazarech se prodávalo
a překládalo zboží putující z nejrůznějších koutů
Asie do Arábie a Evropy.
I v současné době je Střední Asie úžasným koutem světa, o němž se
toho ovšem ve zprávách mnoho nedozvíte a v nabídkách cestovních
agentur ho většinou nenajdete. Zajímalo nás, jestli lze z dob jeho dřívější slávy ještě dnes něco vidět, cítit a zažít. To, co jsme při našem putování
po středoasijských končinách objevili, předčilo všechna naše očekávání.
NESMRTELNÁ TÚRA DO COMPOSTELY
Jean- Christophe Rufin
Cesta do Compostely! Pouť vyšlapaná už milióny opánků (i goretexové obuvi), opředená
legendami, vedoucí úchvatnou přírodou i podél
autostrád. Rufin popisuje štrapáci, kdy se jako
„galejník“ Cesty utkává s břemenem a slastí samoty, potkává zbožné houfce, poutnice bažící
po milostném vznětu i třeba pijany. Sám toužící po transcedenci, schvácen únavou a špínou
posvátné pouti, prchá před kýčem, (kupčíky)
i snoby a jen a jen v rytmu nepřestajné chůze nachází ohniska klidu,
kdy se dotýká spirituality, jako nejvyššího tajemství pradávné stezky.
Přičemž (autor moderního cestopisu) Jean Christophe Rufin své utkání a nakonec i splynutí s Cestou popisuje s nebývalým vtipem, švihem
a elegancí…

Další nové knihy najdete na webu knihovny:

www.knihovnahornibecva.
webnode.cz/novinky/

Pasování prvňáčků
na čtenáře
Prvňáčci završili celoroční úsilí pasováním na čtenáře
v knihovně. Od září se pilně učili číst, aby se tím mohli pochlubit. Vše proběhlo ve čtvrtek 20. 6. 2019, kdy byli nejdříve
podrobeni testu ve čtení a poté se museli zavázat, že se ke knihám budou chovat slušně a vážit si jich. Všichni prospěli a mohli si z knihovny odnést novou knihu jako pozornost. Ve třídě
na ně ještě čekal dort, který připravila jedna z maminek. Nemohl být jiný než písmenkový.
Doufám, že se jim kniha stane neodmyslitelným průvodcem
životem. Nezbývá než jim popřát spoustu zážitků a dobrodružství s knihou a spoustu nových otevřených obzorů…
knihovnice
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Karel Tomášek (1877-1931).
První starosta na Horní Bečvě zvolený po vzniku Československé republiky.

V prvních komunálních volbách konaných v prvorepublikovém
Československu 15. června 1919 bylo na Horní Bečvě odevzdáno
1.189 hlasů, z nichž nejvyšší počet 570 získala s velkým náskokem
oproti ostatním třem politickým stranám kandidátka sdružených
socialistických stran, což odpovídalo i celorepublikovým výsledkům
voleb. První místo vítězné kandidátky zaujímal řídící učitel mečůvské školy Karel Tomášek.
6. července 1919 zasedal za účasti okresního hejtmana obecní
výbor a Tomáška zvolil starostou obce. Jeho zvolení bylo projevem
velkého uznání a hluboké důvěry, kterou si učitelským působením
a osobní činností ve veřejném životě v obci získal.
Byl synem panského šafáře ve Stěžerech u Hradce Králové, kde
vystudoval gymnázium a učitelský ústav. V r. 1896 začal učit v okolních obcích a už po prvním školním roce na osmitřídní obecné
chlapecké škole v Hořicích zjistil, že ho láká jiná učitelská dráha,
než ta, kterou nadějně nastoupil ve svém rodném kraji. Co ho tedy
přimělo k tomu, že proslavené město kamenné krásy a sladkých
oplatkových trubiček opustil a najednou se ocitl až na Horní Bečvě? O prázdninách r. 1900 napsal dvě žádosti stejného znění. Žádal
v nich o umístění na kterékoliv uprázdněné obecné škole a odeslal
je dvěma okresním školním radám: v Uherském Brodě a ve Val. Meziříčí. Je zřejmé, že byl vlasteneckým a pokrokovým učitelem, který
za své životní poslání přijal nejnáročnější učitelskou práci spojenou
s osvětovou činností v nejodlehlejších horských oblastech Moravy,
které byly považovány za nejzaostalejší a všeobecně poznamenané opožděným národně-kulturním vývojem. Čeští učitelé, kteří

tam odcházeli, se o tom přesvědčovali na vlastní kůži. Navíc jejich
působení v pokrokovém smyslu nebývalo vždy vítané a vzbuzovali odpor, protože tu platilo úsloví: „Za každým Čechem stojí čert
s měchem!“ Tomáškovi došla nejdříve odpověď z Val. Meziříčí a tak
se stal učitelem na Horní Bečvě v obecné škole U kostela. Brzy tu
našel manželku v Anně Malinové, majitelce hostince, mlýna a pily
u kostela. Místní školní rada na den jejich sňatku 6. října 1902 vyhlásila ve všech třech hornobečvanských školách prázdniny. V letech 1903-1907 učil Tomášek na škole U kostela ve Vel. Karlovicích,
ale zřejmě kvůli manželčinu vlastnictví nemovitostí se v r. 1908 vrátili na Horní Bečvu a nastoupil na nejobtížnější štaci, jakou byla škola
Na pasekách.
V r. 1911 byl jmenován definitivním nadučitelem na škole V Mečůvce. Na obě poslední školy byl současně s ním přidělen dnes téměř legendární učitel Cyril Mach, kterého Tomášek svým osvětově
pedagogickým přístupem významně inspiroval a ovlivnil. V dubnu
1915 byl povolán k vojenské službě do Vídně, kde pracoval v účetnické kanceláři vojenské záložní nemocnice. Od září 1915 byl sedm
měsíců internován v trestaneckém táboře pro svoje názory jako politicky nespolehlivý a podezřelý. Po rehabilitaci byl znovu odeslán
k vojenské službě v administrativě, a ačkoliv jako učitel neschopný
přímé služby ve válečném poli se měl vrátit do civilu, na vojně ho
nadále záměrně zadržovali. Vrátil se koncem r. 1916 na přímé vyžádání Horní Bečvou. Během převratu sehrál v obci významnou roli,
protože byl oddaným masarykovcem. V předválečných letech měl
velice blízko k Masarykově České straně pokrokové a zúčastňoval
se jejích různých schůzí a přednášek, mimo jiné dokonce nejblíže
v Rožnově. V březnu 1919 byla pak založena na jeho podnět místní
organizace Čsl. národní socialistické strany.
Za Tomáškova starostování v poválečných poměrech byla důležitá především pokračující působnost hospodářské rady ohledně
zásobování a obilní komise. Obec začala usilovat o telegrafní spojení (nakonec zřízeno až v r. 1927). Podle nově přijatých zákonů byly
v r. 1921 zřízeny dvě významné instituce, na jejichž správě se Tomášek osobně podílel. Jednak obecní knihovna a hlavně dvouletá lidová škola hospodářská, umístěná v mečůvské škole, sloužící žákům
vycházejícím z obecné školy. Během školního roku se v ní bezplatně
vyučovaly v zimě převážně teoretické a v létě praktické předměty:
vyhotovování písemností, měřičství, účetnictví, pěstování rostlin,
chov zvířat, občanská nauka, družstevnictví, pojišťování, zdravověda, domácí hospodaření a vychovatelství. V dalších letech byly osnovy rozšířeny o šití a vaření. Škola tak nahradila činnost v r. 1920
zaniklého Hospodářsko-čtenářského spolku, ve kterém před válkou
Tomášek působil. Za starosty Tomáška obec také řešila pokračující
vleklé problémy s obecní jednotřídkou, zřízenou v r. 1915 v pronajaté chalupě Na Kozulách v údolí Kněhyňky, kvůli kterým v ní bylo
dvakrát na delší čas přerušeno vyučování, takže žáci museli znovu
docházet do prostřednobečvanské školy v Kněhyních. Obec chalupu č. p. 425 v červnu 1921 odkoupila a zjistila tak nerušené vyučování v odlehlém údolí obce.
Pro náročnou starostenskou práci Tomášek zanedbával učitelské
povolání, a proto se 16. 7. 1922 úřadu starosty vzdal. Je třeba připomenout, že do té doby byl už od r. 1911 současně tajemníkem
(písařem) při obecním úřadě s výjimkou let, kdy narukoval do války.
17. října 1923 byl řídící Tomášek ve společnosti svých přátel v hostinci při kartách raněn mrtvicí, a ačkoliv o něm hned Noviny zpod
Radhoště referovaly, že zemřel, z velmi těžkého stavu se poznenáhlu
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zotavoval, pobýval v rožnovských lázních a počátkem školního roku
1924/1925 znovu začal učit. Už ale v říjnu musel znovu nastoupit
zdravotní dovolenou, trvající až do konce ledna 1925. Mezi svoje
žáky na Mečůvce se už nevrátil, protože od února 1925 byl ustanoven řídícím učitelem na škole U kostela. 6. září 1928 ho obecní zastupitelstvo za jeho zásluhy stejně jako i ostatní bývalé starosty jmenovalo čestným občanem Horní Bečvy a předalo mu čestný diplom,
zhotovený v umělecko-průmyslové dílně bratří Jaroňků v Rožnově.
18. prosince 1931 přímo ve třídě při vyučování byl Karel Tomášek
zasažen další mozkovou mrtvicí, na jejíž následky 20. prosince 1931
zemřel. Pohřeb měl za tři dny poté, kdy ho spoluobčané a žáci v početném průvodu doprovodili až k hranici obce s Prostřední Bečvou
u Zavadilky, odkud byly jeho pozůstatky převezeny ke zpopelnění do krematoria v Moravské Ostravě. Měl dceru Bohumilu (1908)
a syna Oldřicha (1903), který vystudoval práva. Jeho pozůstalá rodina se odstěhovala zřejmě do Brna, jak vyplývá z přípisu z r. 1933,
kterým okresní úřad upomíná obecní radu na Horní Bečvě, že dosud
nezaplatila Anně Tomáškové za její pozemek poskytnutý ke stavbě
měšťanské školy.
Karel J. Malina
Prameny:
Okresní archiv Vsetín: fond Archiv obce Hor. Bečva, i. č. 13, Pamětní
kniha Horní Bečvy, I. díl, 1923-1931, i. č. 23, stavba měšťanské školy;
fond Okr. školní výbor Val. Meziříčí, složka Karel Tomášek. Nové časy,
roč. 5, 22. 1. 1932, č. 2-3, s. 6. Korespondence autora s Mgr. Ondřejem Volčíkem z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR.

Vyhlášení
výtvarné soutěže
V minulých třech měsících probíhala ve zpravodaji
výtvarná soutěž pro děti. Malí umělci se museli ponořit do fantaskního světa valašských pohádek a vytvořit obrázky na téma Zimnice, Čarodějníka a Strážce
pokladů z Valašských hor.
Děti se zadání chopily na výbornou a vznikly nádherné obrázky, které můžete vidět v knihovně. Soutěže se zúčastnilo 25 malířů a malířek. Vyhlašovalo
se ve dvou kategoriích - školka a škola. Vybírali jsme
tak dvě nejlepší „Zimnice“, dva nejlepší „Čarodějníky“
a dva nejlepší „Strážce pokladů“. Věřte nám, že výběr
byl opravdu těžký, protože obrázky byly všechny
moc povedené. Proto jsme se po vyhlášení nejlepších malířů rozhodli dát malou odměnu všem dětem, které se soutěže zúčastnily.
Nyní už nám nezbývá než napsat vítěze černě
na bílém:
V prvním tématu Zimnice zvítězil v kategorii školka Tomášek Both. Ve starší kategorii škola si nejlepší
zimnici vymalovala Vendulka Bernátová.
Nejlepšího čarodějníka v kategorii školka nakreslila Amálka Bártková. Ze školáků, lépe řečeno ze školaček, si cenu odnesla Dominika Rašková.
Třetím tématem byl strážce pokladů, kterého nejlépe ztvárnila předškolačka Sárinka Třeštíková.
V kategorii školou povinných si vykreslila prvenství
Apolenka Strnadelová.
Vítězům moc gratulujeme.

Titulní strana dopisu Karla Tomáška z 19. února 1908 adresovaného hudebnímu
skladateli Leoši Janáčkovi, kterému nabízí službu sběru lidových písní na Horní
Bečvě. Jeho nabídka byla přijata. V archivu Etnologického ústavu ČSAV sice
existují doklady o jeho sběrech (dva roky před smrtí podepsal revers, kterým
postoupil zaznamenané písně do vlastnictví Státního ústavu pro lidovou píseň),
ale výsledky jeho sběratelské činnosti t. č. nejsou k nalezení.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem dětem za účast v soutěži, jejich rodičům, sourozencům
a prarodičům, kteří je v tvoření podporují.
Za hodnotící tým Tereza Bártková
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Prázdniny to je dětský ráj
Huráááá! „Konečně jsou tady, naše vytoužené prázdniny“ řekne si
nejedno dítě školou i školkou povinné. Já se však ještě vrátím k období
měsíce června v naší MŠ.
Na začátku měsíce června si ZAJÍČCI a MEDVÍDCI vyšlápli po místní
cyklostezce až na přehradu. Sice nás cestou provázelo horké sluníčko,
ale my jsme se u přehrady osvěžili vodou. Nakrmili jsme suchým chlebem
kačenky, dokonce jsme viděli i malá káčátka, jak plavou za maminkou,
z mostu jsme pozorovali ryby, rybičky i pořádné kousky. Zpáteční cesta
nám uběhla raz, dva…

Červnové „zvykací pondělky“ patří nově přijatým dětem do MŠ.
V rámci odpoledních činností se mohli rodiče s dětmi seznámit
s prostředím i paními učitelkami. Věříme, že když tyto děti nastoupí
v září do MŠ již bez maminek, tak pro ně nebude adaptace na nové
prostředí tak náročná.
Také letos jsme „ZMRZLINOVALI“. Kde? Jako tradičně na Valašce. Jejich
točená zmrzka dětem moooc chutnala .

Na naší školní zahradě jsme pro děti přichystali SPORTOVNÍ
DOPOLEDNE. Děti si mohly hodit „frgalem“ do dálky, „haferu“ házely
do „kybla“, kopaly balon na branku, v gumákách utíkaly před býkem,
„táčkama“ zdolávaly překážkovou dráhu… prostě bylo toho dost
a dost, všem dětem pro RADOST. Nechyběl nám ani vydatný pitný režim
a nějaký ten pamlsek.

Nejmladší děti se také dočkaly výletu do pohádkových lázní
v Rožnovském pivovaru. Na podzim tam byly všechny střední a starší
děti, tentokrát patřilo zábavní centrum jen našim Myšičkám. Přáli
bychom vám všem vidět, jak jsou tam děti šťastné! I „obyčejná“ jízda
autobusem je pro děti zážitek…

Dne 21. 6. byl pro děti, kteří odchází po prázdninách do ZŠ, dnem
malé zkoužky. Čekalo je SPANÍ VE ŠKOLCE bez maminky. Byl to den
opékání buřtů na zahradě, zábavy, zpěvu a her. Bobříkem odvahy ve tmě
s baterkou jsme prověřili naše ŠKOLÁČKY a pak už jsme se „zavrtali“ do
spacáků… a každý ve svém tempu… usnul sladkým spánkem. Ráno si
děti vyzvedli usměvaví rodiče.
Naše nejmladší MYŠKY nám zahrály pro pobavení pohádku
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Bylo to moc milé a roztomilé představení,
jak už to u malých dětí bývá .
ČAROVÁNÍ S KOUZELNÍKEM, v podání opravdového kouzelníka,
patří také k radostným událostem ve školce. Děti i paní učitelky se
na krátký čas zastaví a nechají se vtáhnout do světa kouzel, jemné hudby
a fantazie.
Dne 28. 6. jsme se loučili s našimi PŘEDŠKOLÁKY. Bylo pro ně
připraveno rozloučení v duchu INDIÁNSKÉ STEZKY, ve které ukázali
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svou fyzickou zdatnost, pohotovost, mrštnost, samostatnost v mluvení
i rozhodování se sám za sebe. Tak, jak se na správného MALÉHO INDIÁNA
sluší a patří. Každý budoucí ŠKOLÁČEK si domů odnesl knížku, pamětní
list a nezapomenutelné zážitky na poslední den ve školce.
A nyní už nás opravdu čekají zasloužené PRÁZDNINY. Ať jsou pro
všechny časem odpočinku, letní zábavy a koupání, vůní táborákového
ohně a chutného ovoce v našich bečvanských lesích.
MŠ bude uzavřena od 1. 7.–12. 7. 2019 a od 1. 8.–31. 8. 2019. V rámci
spolupráce s Prostřední Bečvou a Hutiskem – Solancem mohou naše
děti tyto MŠ navštěvovat v době jejich prázdninového provozu.
K docházce v prázdninových měsících se děti nahlašují v měsíci dubnu
a zápis k docházce probíhá v červnu. Prázdninový provoz v naší MŠ je
od 15. 7.–31. 7. 2019 pro děti všech tří obcí.
Přejeme RADOSTNÉ LÉTO.
Za kolektiv MŠ zapsala Jarmila Šudáková
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Hurá na prázdniny
4. TŘÍDA
Vojtěch Blinka, Jiří Vašut, Hana Hatlapatková, Vanesa Maléřová,
Žaneta Skalíková, Lenka Závacká
5. A
Max Fárek, Filip Vaněk, Jan Hnědkovský, Natálie Mikudová,
Karolína Nytrová
5. B
Lukáš Hykel, Pavel Vašut, Jan Smejkal, Ema Vavříková, Renata Vítková
Letos jsme rozdali vysvědčení dříve. Z důvodu zahájení
stavebních prací v rámci rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
rozhodl ředitel školy o udělení ředitelského volna žákům ve dnech
26. 6.–28. 6. A jak to všechno dopadlo?
První stupeň naší školy navštěvuje 125 žáků, z toho 98 bylo
vyznamenáno a 46 mělo samé jedničky.
1. TŘÍDA
Vojtěch Bernát, Martin Křenek, Marek Machálek,
Štěpán Trčka, Samuel Werner, Marie Blinková, Anna Křenková,
Tamara Martináková, Iva Ondruchová, Vendula Pavlátová,
Terezie Ryšicová, Stella Šrámová, Amelia Rae Vala, Karolína Veselá
2. TŘÍDA
Adam Blinka, Jakub Fiurášek, Patrik Kysučan, Šimon Ondruch,
Ondřej Třeštík, David Vaníček, Michal Vrbka, Adam Závorka,
Eliška Fojtášková, Tereza Janošcová, Gabriela Minarčíková,
Nikol Ondruchová, Viktorie Ondruchová, Dominika Rašková,
Sofie Rašková, Damián Štaffen
3. TŘÍDA
Kristýna Hajdová, Martina Nytrová

Na druhý stupeň v současné době chodí 109 žáků, 33 z nich
prospělo s vyznamenáním, 7 se samými jedničkami.
6. A
Barbora Ondruchová
6. B
Anna Komnacká, Tomáš Riegel
7. A
Ema Holičková, Aneta Kretíková
7. B
Eva Vašutová
8. TŘÍDA
Zuzana Podešvová
Přeji všem žákům, aby si užili krásné léto bez virtuálních svodů
sociálních sítí či počítačových her, prázdniny plné skutečných zážitků
venku, ať už v našich luzích a hájích, nebo v daleké i nedaleké cizině.
Kolegům přeji, aby přes prázdniny načerpali energii a elán do dalšího
školního roku.
Mgr. Jitka Bordovská

Rozloučení žáků deváté třídy se základní školou
V úterý dne 25. června 2019 se žáci deváté
třídy rozloučili se Základní školou Tomáše
Garrigua Masaryka v Horní Bečvě a celkem
osmnáct žáků (šest děvčat a dvanáct chlapců)
ukončilo povinnou školní docházku z Horní
Bečvy a také z Prostřední Bečvy. Třídní učitelka
deváté třídy Mgr. Marcela Hodaňová představila
žáky své třídy, kterým starosta obce Horní Bečva
Bc. Rudolf Bernát a starosta obce Prostřední
Bečva Ing. Radim Gálik předali vysvědčení.
Žáci se při této slavnostní příležitosti podepsali
do pamětní knihy obce Horní Bečva. Byly jim
předány dárky na památku a zvoneček, jako
symbol posledního zvonění, kterým si na závěr
všichni společně zazvonili. Přejeme všem žákům
i pedagogům hezké prázdniny, zdraví, pohodu
a úspěchy v dalším školním roce.
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Závod všestrannosti mládeže 2019
Stejně jako každý rok, tak i letos, jsme byli pozváni na tradiční
branný Závod všestrannosti mládeže. Tento závod je určen pouze
žákům 7. třídy. Je pořádán Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm
ve spolupráci s Policií ČR, HZS Rožnov pod Radhoštěm a I. P. A. ČR,
sekce Rožnov pod Radhoštěm, ZZSZK a dalších partnerů.
Závod se konal 29. května 2019 v prostorách zimního stadionu
na Bučiskách, na skokanských můstcích a v přilehlém okolí. Jelikož
máme dvě sedmé třídy, mohli jsme přihlásit dvě družstva. Třídu
7. A reprezentovali Barbora Kačmaríková, Alena Křenková, Daniel
Malina a Pavel Holzer. Za 7. B jsem nominoval Evu Vašutovou, Viktorii
Mazůrkovou, Adama Lejsku a Petra Žitníka. Letošního závodu se
zúčastnilo celkem 11 týmů z rožnovského okrsku a soutěžili v různých
disciplínách, např. jízdě na kole a znalostí silničního provozu, střelbě
ze vzduchovky. Po střelbě je čekala fyzicky nejnáročnější prověrka,
a to vyběhnutí skokanského můstku. Potom na soutěžící čekaly
disciplíny, lukostřelba, topografie, první pomoc, překonání překážky
na laně, znalosti z historie Rožnovska. Perličkou byla lanová dráha
přes Bečvu, jízda na raftu a lanová lávka přes Bečvu. Každé družstvo
strávilo na trati přes hodinu a musím říct, že letos bylo na závod i to
pravé vojenské počasí, mokro a bláto. Taky podle toho v cíli všichni
vypadali.
A jak jsme dopadli? Výborně! Nejlépe, jak jsme mohli. Našemu
„béčku“ se podařilo poprvé v historii tohoto závodu vyhrát.
Díky nejlepšímu běžeckému času a dobrým znalostem zvítězili
před druhou ZŠ Pod Skalkou a třetím Gymnáziem. Naše
7. A obsadila konečné 9. místo. Třída 7. B převzala od pořadatele
pohár, který zůstane ve škole, putovní pohár s jmenovkou nového
vítěze, který budeme rok opatrovat a vystavovat v naší škole,
medaile, diplomy a hodnotné ceny. Chtěl bych všem zúčastněným,
jak závodníkům, tak pořadatelům, moc poděkovat a budeme se
snažit, aby putovní pohár v naší škole zůstal co nejdéle.
Mgr. Zbyněk Kocurek
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Taneční skupina DANCE REBELS působí v Horní Bečvě už devátým rokem. V současné době pod vedením
paní Soni Stromšíkové a trenérkami Sandrou a Patricií
Stromšíkovými. Tento rok máme dva týmy- KIDS - jsou
malí tanečníci převážně noví a hlavně moc šikovní
a JUNIORS - jsou samé zkušené a talentované tanečnice. V tomto roce se nám podařilo naučit každý tým
show dance (šou dens) a street dance (strít dens).
Jedná se o choreografie na soutěže.

Taneční skupinu DR vede v tomto roce paní Soňa
Stromšíková pravidelně jednou týdně - ve dvou
týmech:
DANCE REBELS KIDS - (trenér Patricie Stromšíková),
věková kategorie - předškoláci,1. stupeň ZŠ.
DANCE REBELS JUNIORS - (trenér Sandra Stromšíková),
věková kategorie - 2. stupeň ZŠ, student

Dále následovala vánoční besídka,
kde děti zatančily choreografii pro rodiče
na píseň ,,All I want for christmas is you“
a za to dostaly malé dárečky.

Dance Rebels KIDS a JUNIORS
Ale to není všechno…
V listopadu na halloweenský den (helouvínský
den) si juniorky připravily soutěže pro KIDS
a mezitím se naučily novou choreografii ve stylu
Halloween (helouvín) na písničku ,,THRILLER“
od Michaela Jacksona.

V únoru proběhlo
soustředění, kde děti
měly tréninky-choreo,
společný volný čas
na hraní
i noční překvápko.
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V květnu jsme uskutečnili taneční
batlle (betl) mezi členy DANCE REBELS.
Každý člen dostal cenu za taneční
výkon.

DANCE REBELS KIDS,
1. místo Ostrava

1. Ivana Divinová, 2. Klára Vaníčková,
3. Denisa Petřeková, 4. Vendula Petruželová

Česko se hýbe DR KIDS,
SHOWDANCE - MUFFINI

Česko se hýbe DR JUNIORS,
SHOWDANCE - SESTRY V AKCI

Samozřejmě se děti zúčastnily několika vystoupení a soutěží,
jako je ,,ČESKO SE HÝBE“, které proběhlo v Ostravě, kde obsadily
KIDS 1. místo, JUNIORS 4. místo a postoupily na finále do Prahy.
1. Barbora Tkačíková, 2. Renata Vítková,
3. Patrik Solanský

A na závěr školního roku proběhlo rozloučení
ve stylu - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.
TĚŠÍ SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE - Soňa, Sandra a Patricie Stromšíkovy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na spolupráci s Dance Rebels.

/ 16 / červenec 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Bezhraniční Valašení na Kohútce
Dne 2. června 2019 za krásného a teplého počasí probíhal už
18. ročník Bezhraničního Valašení na Kohútce. Klub seniorů z Rožnova
p/R. vypravil několik autobusů, se kterými odjeli i senioři z Horní Bečvy.
Po vystoupení z autobusů jsme obdivovali překrásná panoramata
Beskyd a Javorníků. Programem nás po celou dobu provázeli tiskový
mluvčí Rožnova p/R. Tomáš Gross a tisková mluvčí z Povážské Bystrice.
Po oficiálním přivítání obou zástupců měst Rožnova p/R. a Povážské
Bystrice následoval zábavný program. Jako každý rok se o zábavu
postaral slovenský, vynikající a dobře známý, vypravěč, imitátor, zpěvák
a bavič Štefan Hruštinec. Rožnovsko zastupovala cimbálová muzika
ze Vsetína.
O ty naše nejmenší se postaralo Středisko volného času z Rožnova
p/R. Kromě zábavy se o nás vzorně starali i kuchaři a kuchařky, moc
nám chutnaly jejich borůvkové knedlíky, halušky a jiné dobroty.
Domů jsme se vraceli s pocitem velmi příjemně strávené neděle.
Budeme se těšit na 19. ročník této velmi zdařilé akce.
Marta Svobodová

Kulturně – sportovní odpoledne
K Retasu na Zavadilce přicházejí senioři z Horní Bečvy i z Rožnova
p/R. Co se děje? No přece jdeme všichni na tradiční vaječinu. V úterý
28. května proběhl již 9. ročník kulturně – společenského odpoledne
spojený se smažením vaječiny. Akci pořádal Klub důchodců Horní
Bečva ve spolupráci s Klubem seniorů Rožnov p/R. Přítomné přivítala
předsedkyně KD Horní Bečva Jana Pospíšilová a seznámila nás
s programem. Všichni jsme si pochutnali na dobré vaječině, výborné
vdolečky upekla členka výboru KD Horní Bečva Drahomíra Třeštíková.
Následoval turnaj v bowlingu, plánovaný pétanque se neuskutečnil
pro nezpůsobilý terén. 4 bowlingové týmy bojovaly na 2 drahách

o každý bod za neutuchajícího povzbuzování ostatních přítomných.
Vítězství si odneslo družstvo Rožnova I. (393 b), druhý skončil tým
Rožnova II. (369 b), třetí místo obsadila Horní Bečva I. (329 b) a Horní
Bečva II. byla čtvrtá (232 b). Z Hornobečvanů byla nejlepší hráčkou
Dana Křenková (81 b). Všechny týmy byly odměněny sladkými
cenami. K poslechu i k tanci nám zahrála paní Jana Vařejčková. Nálada
byla výborná, poseděli jsme při vínečku, povykládali o všem možném.
Domů jsme se vraceli s pocitem dobře stráveného odpoledne
a společně se budeme těšit na další akce pořádané Klubem důchodců
Horní Bečva.
Text: Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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ZPRÁVY Z KLUBU DŮCHODCŮ

Turnaj v pétanque
V úterý 18. června se konal v Rožnově p/R. seniorský turnaj
v pétanque. Celého klání se zúčastnilo pět družstev. Mezi soutěžícími
byli i senioři z Horní Bečvy. Po snaživém boji jsme obsadily druhé
místo spolu se skupinou seniorů z Rožnova p/R. Následoval rozstřel,
ale ten se nám bohužel nevydařil, a proto nám zůstalo třetí místo
- bronzová medaile, ze které jsme měly všechny velkou radost. Klub
seniorů Horní Bečva reprezentovaly: Zdenka Pastorková, Marta
Svobodová, Jana Pospíšilová, Růženka Němcová a Dana Křenková.
Nám se sluší poděkovat rožnovským seniorům za pěkný sportovně
strávený den.
Text: Marta Svobodová, foto: Dana Křenková

Den zdravého pohybu
V parném dni v úterý 25. června se 10 členek našeho Klubu důchodců
zúčastnilo akce, kterou pořádal Klub seniorů Rožnov p/R. Byl to Den
zdravého pohybu v prostorách ZŠ a MŠ Hutisko - Solanec. Ve vestibulu
školy všechny přivítala její ředitelka Šárka Gajová a předsedkyně
KS Rožnov p/R. Anneliese Přikrylová. Pak na krásném a moderním
hřišti následovaly nenáročné a nesoutěžní sportovní disciplíny pro
seniory s pomocí a instruktáží žáků místní ZŠ (hod granátem na cíl,
střelba ze vzduchovky a z luku, minigolf, pétanque, střelba na koš
a na florbalovou branku a další disciplíny). Vše měl s žáky hutiské

školy velmi dobře zorganizované tělocvikář tělem i duší Mirek Šíra.
Studentky Střední zdravotní školy ze Vsetína zájemcům změřily krevní
tlak, množství kyslíku v těle, tělesnou teplotu a někteří si vyzkoušeli
i první pomoc. Po poledni následoval ve školní jídelně velmi chutný
oběd i s kávou a zákuskem. A. Přikrylová nakonec poděkovala všem
přítomným, že to v tom úmorném vedru vydrželi i těm, kteří se
organizačně na této akci podíleli a předala jim květiny a dárky.
Akce se nám moc líbila a společně se budeme těšit na příští Den
zdravého pohybu na Hutisku.
Marie Němcová, foto: Dana Křenková
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UDÁLO SE

Oslava Mezinárodního dne jógy
V sobotu 22. června 2019 se v Sokolovně na Horní Bečvě
uskutečnila oslava 5. ročníku Mezinárodního dne jógy.
Této oslavy se zúčastnilo 39 osob včetně 7 dětí. Díky průtrži
mračen byla menší účast především místních Hornobečvanů.
Nejdříve jsme zpívali mantry a krátce meditovali. Následovalo
společné cvičení dětí s dospělými pod vedením cvičitelů Jógy
v denním životě.
Po chutném občerstvení byla poutavá přednáška Marie Kužmové
o pobytu v Himalájích a cestování v Indii po ášramech, kterou
technicky zabezpečil Petr Trvaj promítáním překrásných fotografií
a krátkých videí.
Již tradičním pohlazením po duši pro všechny přítomné bylo
vystoupení Marcely Mandové hrou na flétny v doprovodu jejího
manžela Romana na buben.
Závěrem jsme shlédli profesionální video z loňského pobytu
v Himalájích, kterého se zúčastnilo 350 lidí z celého světa. Celý
program byl ukončen poděkováním všem přítomným s přáním
brzkého setkání na dalších společných akcích.
Foto: Petr Trvaj, text: Karel Ondruch
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Nejlaxnější - 1. místo

Su Said Skuot - 4. místo

Kočky a kocouři - 2. místo

Smyci - 5. místo

Family team - 3. místo

Kantoři - 6. místo

Předpouťový volejbalový turnaj
V pátek 21. června se uskutečnil v hale hornobečvanské základní
školy tradiční Předpouťový volejbalový turnaj šesti smíšených
družstev z Horní Bečvy a okolí. Hrálo se systémem každý s každým
na 2 sety do 20 bodů. Celkem bylo odehráno 15 utkání, která
odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová spolu s hráči
poraženého týmu. K vidění byla zajímavá volejbalová klání,
při kterých se urputně bojovalo o každý míč.
Vítězem se nakonec stali „Nejlaxnější“ (kapitán Patrik Kubáň),
kteří vůbec nebyli nejlaxnější, jak to mají v názvu, ale vyhráli
všech 5 utkání a získali 15 bodů. Druzí skončili „Kočky a kocouři“
(kapitánka Lenka Otepková) s 12 body, z bronzového stupínku
se radoval „Family team“ (kapitán Martin Stiller) se ziskem
8 bodů, čtvrtí byli gymnazisté „Sů Said Skuot“ (kapitán Roman
Maléř) s 5 body, „Smyci“ - žáci základní školy s kapitánkou
Zuzanou Podešvovou získali body 4 a obsadili místo páté
a „Kantoři“ (kapitán Zbyněk Kocurek) s jednou remízou skončili
šestí.
Atmosféra na turnaji byla výborná, nešlo jen o body, ale volejbalisté
si rádi změřili síly v tomto pěkném sportu, opět se u nás sešli a strávili
hezké sportovní odpoledne.

V podvečer bylo dobojováno, všechny týmy obdržely dárkové
balíčky, družstva na prvních 3 místech si odnesla i diplomy a medaile,
které věnovala hornobečvanská základní škola. Na pěkné ceny
přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a prodejna
COOP (všichni z Horní Bečvy). Turnaj se určitě vydařil ke spokojenosti
všech účastníků a organizátorů. Účastníci turnaje byli pozváni
na oslavy 90 let od založení TJ Sokol Horní Bečva, které se uskuteční
v sobotu 3. srpna u sokolovny a jednou z disciplín je i turnaj v beach
volejbalu, kterého se mohou zúčastnit.
Text: Marie Němcová, foto: Jaroslav Čáp
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INZERCE

TRUBKOVÉ LEŠENÍ
Doprava – montáž – demontáž

Kontakt: 777 261 833
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INZERCE
Vážení zákazníci, dovoluji si Vám nabídnout
služby naší úklidové firmy.
Poskytujeme veškeré úklidové služby
v okolí Horní Bečvy.

- úklid rodinných domů, domácností
- bytových a nebytových prostor
- mytí oken - sečení zahrad
Kontakt: Lucie Bordovská, Horní Bečva

Tel.: +420 774 663 660

Pozvánka 43. ročník celostátní
prodejní zahradnické výstavy

FLORIA LÉTO 2019,
která se uskuteční v termínu

9. – 11. srpna 2019
na Výstavišti Kroměříž.
Letošní ročník tradiční prodejní výstavy
nese motto „Zahrada fantazie“.
Návštěvníky zaujme promenáda v kouzelné
květinové zahradě a organizátoři opět
květinově vyzdobí kroměřížský kostel
svatého Jana Křtitele. Pro návštěvníky bude
po celou dobu výstavy připravena bezplatná
kyvadlová autobusová doprava mezi
výstavištěm a kostelem sv. Jana křtitele.
Těšit se můžete také na expozici kaktusů,
sukulentů a balkonových rostlin,
ukázku moderní i historické zemědělské
techniky, výstavu drobného zvířectva
a okrasného ptactva.
Kromě tradičního prodeje rostlin, květin,
stromů, keřů, zahradní techniky a dalších
potřeb pro dům a zahradu, je pro Vás
připraven doprovodný kulturní program.
Pátek 9. 8.
11:00 – 14:00 - Boršičanka AK
Sobota 10. 8. 11:00 – 14:00 - Cimballica
Neděle 11. 8. 11:00 – 13:00 - Jaroslav Dolník
13:00 – 14:00 - Jakub Smolík

www.vystavistekromeriz.cz
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POZVÁNKY

TANEČNÍ SEZÓNA 2019
Zveme Vás na kurz
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ
A PŘÁTELSKÉ PÁRY - ZAČÁTEČNÍCI,
který pořádáme v sále Sokolovny na Horní Bečvě.
Zahájení 8. října 2019 ve 20 hodin.
Naučíte se základy standardních a latinskoamerických tanců:
WALTZ, VALČÍK, TANGO, FOXTROT, POLKA,
MAZURKA, ČAČA, JIVE.
Kurz má sedm lekcí vyučovacích vždy v úterý 20 - 22 hodin a jednu závěrečnou
v pátek 29. 11. 2019 od 20 - 24 hodin s kapelou. Kurzovné: 2 200 Kč / pár.
Zájemci, zájemkyně neváhejte, přihlaste se! Počet účastníků je omezen.

Vyučují lektoři tance Alena Dvorská, Tomáš a Helena Jarešovi.
Přihlášky - SMS 777 220 766, e-mail: tslinie@volny.cz, www.tslinie.cz

Opět kurzy anglického jazyka na Horní Bečvě!!!
Obec Horní Bečva ve spolupráci s jazykovou školou Kiaora
vypisuje pro zájemce kurzy angličtiny.

Zahájení kurzu: polovina září 2019
Vyučování bude probíhat ve čtvrtek ve dvou úrovních.
Začátečníci – od 15:45 h – 18:00 h, mírně pokročilí – od 18:15 h – 20:30 h
Rozsah: 35 týdnů - 105 vyuč. hodin
CENA KURZU JE 5.800 KČ
Kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 3 vyuč. hodin
Malé skupiny (8 - 10 studentů) Kvalifikovaný český lektor
Všichni lektoři prochází pravidelným školením
Zájemci se mohou hlásit v knihovně Horní Bečva (tel. 571 645 249) a vyplnit přihlášku,
popřípadě mohou použít on-line přihlášku na obecním webu.
Po přihlášení provede Kiaora rozřazovací testy. Podle zájmu, může ještě dojít ke změně termínu.
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POZVÁNKY

Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva
Vás zve na sobotní pohádku
v prostorách šindelového domečku na návsi.

O DRÁČKOVI, KTERÝ SE BÁL
sobota 13. července 2019 od 10:00

Hornobečvanský ZPRAVODAJ
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Myslivecký spolek Hubert Bečvy
zve srdečně všechny příznivce myslivosti,
přírody a dobré zábavy na tradiční

Dne 3. 8. 2019 od 17.00 hod.
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Hudba: Horňané
Občerstvení: zvěřinový guláš, domácí klobásy, gril. speciality,
pečené kančí se zelím, pivo, alko i nealko nápoje.
Vstupné 50,-Kč

Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Bečva pořádá

25. ROČNÍK TRADIČNÍ
HASIČSKÉ SOUTĚŽE

O PUTOVNÍ POHÁR

CYRILA A METODĚJE
Horní Bečva v prostoru u hasičské zbrojnice.

5. července 2019
12:00 - 13:00 prezentace
13:00 start prvního družstva

/ 28 / červenec 2019

Hornobečvanský ZPRAVODAJ

POZVÁNKY

Program kina PANORAMA v Rožnově p/R

na měsíc červenec 2019
www.tka.cz/kino, tel.: 734 36 60 60
 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
/od čtvrtka 4. 7. do neděle 7. 7. v 17:30/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 135 minut
 SRÁŽKA S LÁSKOU /od čtvrtka 4. 7. do neděle 7. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 130 Kč • 125 minut
 ALADIN /od pondělí 8. 7. do středy 10. 7. v 17:30/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 100 Kč • 128 minut
 JOHN WICK 3 /od pondělí 8. 7. do středy 10. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 110 Kč • 130 minut
 FILMOVÝ KLUB – DEVADESÁTKY /ve čtvrtek 11. 7. v 18:00/
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč,
členové FK 90 Kč • 85 minut
 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA /od pátku 12. 7. do neděle 14. 7. v 18:00/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 90 minut

 KOŘIST /od úterý 16. 7. do středy 17. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 87 minut
 LVÍ KRÁL /od čtvrtka 18. 7. do neděle 21. 7. v 18:00/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 109 minut
 YESTERDAY /od čtvrtka 18. 7. do neděle 21. 7. ve 20:00/
film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 117 minut
 DIEGO MARADONA /v pondělí 22. 7. v 18:00/
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 100 Kč • 130 minut
 UZLY A POMERANČE /od úterý 23. 7. do středy 24. 7. v 18:00/
přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 90 minut
 SPOLUJÍZDA /od úterý 23. 7. do středy 24. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 94 minut
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 /od čtvrtka 25. 7. do neděle 28. 7. v 18:00/
český dabing • přístupné bez omezení • vstupné 110 Kč • 86 minut
 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
/od čtvrtka 25. 7. do neděle 28. 7. ve 20:00/
Český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 116 minut

 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ /od pátku 12. 7. do neděle 14. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 105 minut

 BRANKÁŘ /v pondělí 29. 7. v 18:00/
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 90 Kč • 120 minut

 PAVAROTTI /v pondělí 15. 7. v 18:00/
film s titulky • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 110 Kč • 114 minut

 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ /od úterý 30. 7. do středy 31. 7. v 18:00/
český dabing • nevhodné pro děti do 12 let • vstupné 120 Kč • 111 minut

 LATE NIGHT /od úterý 16. 7. do středy 17. 7. v 18:00/
film s titulky • přístupné bez omezení • vstupné 120 Kč • 102 minut

 DĚTSKÁ HRA /od úterý 30. 7. do středy 31. 7. ve 20:00/
film s titulky • nepřístupné pro děti do 15 let • vstupné 120 Kč • 90 minut
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ROŽNOVSKO MÁ PUTOVNÍ LETNÍ KINO
Starostové obcí na Rožnovsku pořídili mobilní nafukovací letní kino,
které bude promítat filmy po celém mikroregionu.
Promítání se uskuteční díky spolufinancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů,
a to v rámci přeshraničního projektu "Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem".
Promítání na Horní Bečvě proběhne ve čtvrtek 4. 7. a sobotu 17. 8. 2019.
Promítání se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Horní Bečva po setmění.
Informace o všech promítáních můžete sledovat na facebook.com/valasskyletnak,
na našich webových stránkách www.hornibecva.cz
a facebooku www.facebook.com/hornibecva/.
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BEČVANSKÉ
LÉTO
Kulturní akce
Horní a Prostřední Bečva
ČERVENEC - SRPEN

4. 7. /

5. 7. /

ČTVRTEK / 21:30 / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ HORNÍ BEČVA

LETNÍ KINO

DNY GULÁŠE A PIVA

Valašský letňák uvede animovaný film Úžasňákovi 2.
Vstupné ZDARMA.

Široká nabídka gulášů, steaků a čepovaných piv.
Gastronomický a hudební zážitek na Zavadilce.

PÁTEK / 12:00 / CENTRUM OBCE HORNÍ BEČVA

28. 7. /

MY JSME VALAŠI

O PUTOVNÍ POHÁR CYRILA A METODĚJE

Mezinárodní festival dechových hudeb.
Účinkují: Veselá kapela, Horňané, Kolárovičanka,
Záhořané, Bučkovanka, Straňanka.

SOBOTA / 10:00 / NÁVES PROSTŘEDNÍ BEČVA

O DRÁČKOVI, KTERÝ SE BÁL

3. 8. /

SOBOTA / 15:00 / PROSTRANSTVÍ PŘED ZŠ HORNÍ BEČVA

Sportovní odpoledne pro širokou veřejnost.
Připravený bohatý program a atrakce pro děti.

3. 8. /

HAFEROBRANÍ

SOBOTA / 14:00 / KOTLOVÁ

SETKÁNÍ NA KOTLOVÉ

SOBOTA / 17:00 / VÝLETIŠTĚ V KNĚHYNÍCH

MYSLIVECKÝ VÝLET
Tradiční akce mysliveckého sdružení,
s živou hudbou a mysliveckými pochoutkami.

27. 7. /

SOBOTA / 10:00 / NÁVES PROSTŘEDNÍ BEČVA

NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ DRÁČKA ONDRÁŠKA

SOBOTA / 17:00 / AREÁL MS HUBERT BEČVY, HORNÍ BEČVA

MYSLIVECKÝ VÝLET
Srdečně zve Myslivecký spolek Hubert Bečvy.
K poslechu i tanci zahrají Horňané.
K občerstvení zvěřinové speciality, tombola.

3. 8. /

SOBOTA / VÝLETIŠTĚ KNĚHYNĚ, PROSTŘEDNÍ BEČVA

LETNÍ KINO

Setkání čtyř obcí na pomezí jejich hranic v krásném
údolí Kotlové. Nachystáno bude občerstvení,
program pro děti i tradiční pasekářské soutěže.

20. 7. /

SOBOTA / 12:00 / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ HORNÍ BEČVA

90 LET TJ SOKOL HORNÍ BEČVA

Legendární ochutnávání produktů z hafer spojené
s kulturním programem.

20. 7. /

NEDĚLE / AREÁL ZAVADILKA

25. ROČNÍK SOUTĚŽE

Loutkové divadlo ROLO a Místní knihovna Prostřední Bečva
Vás zve na sobotní pohádky
v prostorách šindelového domečku na návsi.

13. 7. /

Prostřední
Bečva

27 - 28. 7. / SOBOTA / NEDĚLE / AREÁL ZAVADILKA

Soutěž v požárním útoku. Ve 13:00 start prvního družstva.

13. 7. /

Horní Bečva

Valašský letňák uvede českou komedii z roku 2019
ŽENY V BĚHU.

17. 8. /

SOBOTA / 10:00 / NÁVES PROSTŘEDNÍ BEČVA

TAJEMSTVÍ KRÁSY

17. 8. /

Představení loutkového divadélka ROLO.

SOBOTA / 21:30 / FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ HORNÍ BEČVA

LETNÍ KINO
Název filmu bude upřesněn. Sledujte www.hornibecva.cz.

Představení loutkového divadélka ROLO.
Změna programu vyhrazena.
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